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Начини за финансиране и самофинансиране на
градинарската наука в Института по полски и
зеленчукови култури, Нови Сад, Република

Сърбия
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Повече от 75 години Института по полски и
зеленчукови култури е връзката между
фундаментални и приложни изследвания, 

както и производители и пазар
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Създаването

• Институтът е зъздаден през 1938 г. като
правителствена организация с нестопнска
цел

• Днес ние сме най-големия Институт в
рамките на Министерството на
Образованието и Науката на Република
Сърбия



4

И СИзследователски
Институт Семенарска къща
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Структура
Изследователски единици:

Дребнозърнести
Царевица
Захарно цвекло
Фуражни култури

Зеленчуци
Соя

Биотехнологии
Органично производство и биоразнообразие

Лаборатория за изпитване на семена
Лаборатория по почви и агроекология
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Отдел Биотехнологии
• Прилагане на последните разработки в областта на
растителните биотехнологии

• Откриване на главни гени и QTLs контролиращи
агрономически признаци и селекция с помощта на
маркери

• Валидиране на маркери и QTLs установени в наши
селекционни материали в различни екологични условия

• ДНК ‘отпечатък”
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УКРАЙНА, РУМЪНИЯ, АРЖЕНТИНА, БЕЛАРУС, 
БЪЛГАРИЯ, ФРАНЦИЯ, ХЪРВАТСКА, АЛБАНИЯ, 
РУСИЯ, АНГЛИЯ, ИНДИЯ, ИТАЛИЯ, КИТАЙ, 
УНГАРИЯ, МОЛДОВА, ИСПАНИЯ, СЛОВАКИЯ, 
ЧЕХИЯ, ТУРЦИЯ, ГЪРЦИЯ, МАКЕДОНИЯ, 
ШВЕЙЦАРИЯ, АВСТРИЯ, КАНАДА, ПОРТУГАЛИЯ, 
ИРАН .....
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АКАДЕМИЧНА СТРУКТУРА НА СЪСТАВА

Бакалаври – 10 %

Магистри – 30 %

Доктори (PH.D.) – 60 %
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Principal Research Fellow 28%

Senior Research Associate 17%

Research Associate 13%

Research Assistant 37%

Research Trainee 5%

ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ С АКАДЕМИЧНИ ТИТЛИ
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КАДРОВА ПОЛИТИКА –
МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ
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НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОБЛАСТИ
• Генетични ресурси
• Генетика
• Селекция
• Физиология на растенията
• Молекулярна биология
• Химия и технологии
• Семепроизводство и преработка
• Агротехника
• Агроекология и опазване на околната среда
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ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ

• Експедиции и in situ консервиране
• Подобряване и подържане на ex situ колекции
• Поддържане, характеризиране и оценка на проби
• Пред-селекционни дейности
• Обмяна на генплазма
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ГЕНЕТИКА
• Проучване на агрономически важни признаци прирастенията
• Биометрични анализи и взаимодействиетоГенотип х Околна среда
• Връзка между класическа и молекулярна генетика
• Практически аспекти на мутагенезата
• Цитогенетична и междувидова хибридизация
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СЕЛЕКЦИЯ
• Селекция на полски и зеленчукови култури като храна за човека и
животните, както и за други цели
• Селекция за подобряване архитектурата и добива на растенията, 
съдържание на протеини и мазнини, други биологично активни
вещества и други параметри на качеството
• Разработване на нови подходи за кръстосано опрашващите се и
инцухтирани растения
• Практическа приложимост и ефективност на техниките на
хибридизационната селекция
• Подобряване на съществуващите методи за масов, индивидуален
и педигри отбор
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СЕЛЕКЦИЯ
• Отбор и изпитване в хибридни популации
• Създаване на мрежа за предварителни и сравнителни полски опити
• Оценка на общата и специфична комбинативна способност наинбредни линии
• Нови приложения на най-важните култури
• Реинтродукция на “забравени” видове
• Органична селекция
• Експериментална ГМ селекция (затворени системи)

• Регистрация, защита и патентоване на новополучени линии, сортове ихибриди в Сърбия и в чужбина
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Сортове регистрирани през последните 10 години
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ФИЗИОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА
• Различни in vitro техники

• Репродукция на генотиповете чрез микроразмножение

• Реакция на генотипа към стресови условия

• Ембрио култура

• Соматична хибридизация

• Колусогенеза



22

МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ
• Установяване на генетично разнообразие

• Селекция с помощта на маркери

• Определяна на желани алели и хаплотипове

• Локуси за количествени признаци

• Развитие на геномиката и други свързани подходи (“омикс ера”)

• ДНК профилиране на селекционни материали и сортове
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ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
• Дестилация и екстракция от медицински и ароматни растения
• Разработване и валидиране на бързи методи за определяне накачеството
• Технологични решения и хранителна стойност
• Алтернативни растителни видове за производство на алкохол ималц
• Характеристики на маслодайни и богати на протеини растения
• Химичен анализ на крайните продукти
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СЕМЕПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА
• Установяване и поддържане генетичната чистота на сортове чрезбиотехнологични методи
• Подобряване на методите на семепроизводство и преработка
• Качество на семената
• Поддържане на генотипове и вегетативно размножаване
• Установяване на оптимална пространствена и времева изолация впроизводството на родителски линии на F1 хибриди
• Подобряване третирането на семена с цел поддържане на качествотоим и опазване на околната среда
• Производство на сертифицирани органични семена
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АГРОТЕХНИКА
• Разработване на агротехника за отглеждането на всеки нов сорт ихибрид
• Изпитване на нови сортове и хибриди в различни райони като малки иголеми опитни постановки – тестове за предварителна регистрация
• Въздействие на прешественика върху следващата култура
• Оптимизиране на сроковете за сеитба и гъстота на посева
• Определяне на поливните норми
• Оценка на методите за прибиране на реколтата, насочени къмнамаляване на загубите
• Изпитване на сортове и хибриди за приложимостта им втрадиционното и устойчивото земеделие
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АГРОЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА

• Почвообразуване и класификация
• Управление на почвеното плодородие
• Подобряване на замърсени и не плодородни почви – варосване и

др.
• Определяне съдържанието на вредни вещества в почвата и водата
• Мониторинг на качествато на основните растителни храни
• Мониторинг на качеството на водата за напояване
• Мониторинг на микробиална активност
• Изолиране и отбор на щамове микроорганизми за производството

на микробиални азотни торове - Nitragin патентован продукт
• Използване на глобалните информационни системи и сателитна

навигация
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
• Преки и тясни контакти с фермери, хранително-вкусовата

промишленост и крайните потребители

• тясно сътрудничество с двете държавни и частни земеделски
организации и различни провителствени структури

• promotion of agriculture both in the media and in general

• Представяне на селското стопанство, както в медиите, така и по
други начини
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НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Института има тясно научно
сътрудничество на местно ниво:

• Университета в нови Сад
• Белградски Университет
• Мегатрейд Университет (частен)

Сътрудничество с международни институти:

• Джон Инс Център, UК
• IPK, Германия
• INRA,Франция
• Университета в Хелзинки, Финландия
• Prince of Songkla University, Thailand
• Съвместен Геномен Център (СГЦ), България
• АгроБиоИнститут, България

Институтът поддържа научни сътрудничества суниверситети и други изследователски организации чрезсъвместни проекти
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Проекти
• EU FP7 Genetics and Physiology of Wheat Development to 

Flowering: Tools to Breed for Improved Adaptation and Yield 
Potential (ADAPTAWHEAT)

• EU SEE-ERA Sustainable Preservation of Indigenous South East 
European Legumes and Their Traditional Food and Feed Products 
(ЅЕЕLEGUMES)

• Bilateral projects with Belarus, China, France and Slovakia

• Numerous national projects financed by the Ministry of Education
and Science, Ministry of Agriculture, Trade, Forestry and Water 
Management of the republic of Serbia and Secretariat for Science
and Technological Development, AP Vojvodina
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1.Improvement of varieties, hybrids and technologies of 
sugar beet (Dr. NevenaNagl)

2. An interdisciplinary approach to developing new 
varieties of soybean and improvement and seed 
processing (Dr. Jegor Miladinović)

3.Modern breeding of small grains for present and future 
needs (Dr. Nikola Hristov)

4.Development of new varieties and new technologies to
improve oil production plants for different purposes (Dr. 
Ana Marjanović-Jeromela)

5.Increase of market importance of forage crops by 
breeding
and seed production technology optimization (Dr. Đura
Karagić)

6.Improving the production of maize and sorghum in terms
of stress (Dr. Aleksandra Nastasić)

7. Status, trends and opportunities to increase the fertility of 
agricultural land in Vojvodina (Dr. Petar Sekulic)

8. Creation of varieties and hybrids for cultivation of
vegetables in open fields and greenhouses (Dr. Jelica
Gvozdanović Varga)

9. Upgrading the technologies for growing forage crops on 
arable land and grassland (Dr. Branko Ćupina)

10. Development of new technologies for modern and 
sustainable production of vegetables (Dr. Zarko Ilin)

11. Pharmacologically active substances and products 
based onlekovitotog aromatic plants for use in pharmacy (Dr. 
Zoran Zeković)

12. The study of climate change and its impact on the 
environment, monitoring of impacts, adaptation and 
mitigation (Dr.RatkoKadović)

ПРОЕКТИ 2011-2014
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1. dr. Jelica Gvozdanovic -Vrga
national coordinator for Allium Working Group in Republic of Serbia in
European Cooperative Programme for Genetic Resources(ECP/GR).

2. dr. Mirjana Vasić
National coordinator for Grain Legumes Working Group in Republic of Serbia in
European Cooperative Programme for Genetic Resources (ECP/GR).

3. dr. Janko Červenski
national coordinator for Brassica Working Group in Republic of Serbia in
European Cooperative Programme for Genetic Resources (ECP/GR).

(http://www.ecpgr.cgiar.org/contacts_in_ecpgr.html)

ОТДЕЛ РАСТЕНИЕВЪДСТВО, 
ИНСТИТУТ ПО ПОЛСКИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ
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South East European Development Network on Plant Genetic Resources 
(SEEDNet)–Working group for vegetable crops,SEEDNet,119-04-82/2007-0,
drMirjanaVasić National Coordinator; DrJankoČervenski Responsible for "on-
farm“ keeping,(2004-2011); 

Collection, characterization and regeneration of indigenous onion (Allium
cepa L.) and leek (Allium porrum L.) germplasm for further ex-situ 
conservation, dr Jelica Gvozdanović-Varga- Coordinator for Institute, 
SEEDNet–Regional project, (25.03.2007-25.03.2010);

South East European Solanaceae germplasm collection, conservation and 
sustainable use; Dr Mirjana Vasić Coordinator for Institute SEEDNet–
Regional project, (April2007.December2010);

Integrated operative program( POI), (Progetton.1 denominato Cooperazione
Tecnico Scientifica Nel Settore Agricolodel Programma Operativo Integrato
(POI) Campania–Basilicata in Serbia),(25.10.2009-31.12.2010);

ОТДЕЛ РАСТЕНИЕВЪДСТВО, 
ИНСТИТУТ ПО ПОЛСКИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ
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Вътрешни и международни проекти
ръковедени от членове на Института

Култура Вътрешни Междунатодни
Дребнозърнести 21 11
Царевица 9 3
Маслодайни 21 5
Захарно цвекло 14 3
Соя 14 2
Фуражни култури 17 8
Зеленчуци 20 5
Хмел 5 2
Сорго 2 2
Медицински и ароматни 7 -
билки и подправки
Земна ябълка 1 -
Общо: 131 40
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Институтът участва в преподавателска дейност в университета в
Нови Сад, Белград университет и Megatrend университет
Учени от Института ръководят подготовката на докторски
дисертации, магистърси и бакълавърски програми
Институтът осигурява нужната апаратура, експериментални площи
и друго оборудване

УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
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Института издава три научни списания:
- Field and Vegetable Crops Research (M 51)
- Helia (M 24)
- Bulletin of Alternative Plant Species (formerly Bulletin for Hops, 
Sorghum and Herbs)

Институтът публикува монографии, книги, сборници от
конференции, както и ръководства за производство на различни
култури
Списък на издадените книги и научни публикации може да се види
на уеб сайт www.nsseme.com

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
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Книги, монографии, учебници, ръководства

Няколко стотин публикации
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Pro-Sci group
“Група за наука”

Координатор:
Prof. Dr. Mirjana Miloševi ć
Секретар:
Tanja Vunjak-Kvai ć
Правни аспекти:
Sonja Luburi ć
Проекти:
Aleksandar Miki ć
Sanja Treski ć
Международно сътрудничество:
Sanja Vasiljevi ć
Dušica Jovi čić

Ръководство:
Prof. Dr. Borislav Kobiljski,
директор
Dr. Ana Marjanovi ć-Jeromela,
директор по науката
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• Оперативна подкрепа за научните изследвания на Института и
Научен съвет
• Контрол на операционната система и ефективността на
научните изследвания в Института
• Изготвяне на подходящи правила за улесняване
специализациите и обучението на млади изследователи в
чужбина
• Намиране на партньори за сътрудничество в различни научно-
изследователски области (MOU)
• Групата извършва всички други дейности, свързани с
развитието на научния потенцал в Института.

Основни задачи на групата:
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• Присъединяване към Европейската харта за
Изследователи и Кодекс за поведение при подбор на
Изследователи
• Институтът ще стане първа научна и четвърта
образоветелна организация след трите университета
подписали не отдавна хартата

Европейска харта
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• Европейската харта за изследователи прави препоръки за добра
практика и управление на кариерата на изследователите, като се
посочват правата и задълженията на изследователите и техните
работодатели и/или финансиращи
• Хартата очертава ролята и отговорнастта на изследователите и
организациите, в които те работят в контекста на най-важните цели, 
така че отношенията между тях да гарантират успешно създаване, 
обмен и разпространение на знанието
• наред с другите неща Хартата включва признаване на
професията, кариерното израстване и стойност


